
NKT Generalforsamling 1. Marts 2015 

Antal deltagere: 35 

Valg af dirigent: Per Frost – Enstemmigt vedtaget. 

Formandens beretning: 

Sæsonstarten 2014: 

 Planen var at vi skulle køre videre med successen fra 2013. Det betød, at vi valgte at 

fortsætte med Leonardo som træner, som samtidig betød, at vi trådte lidt ud af 

Øresundssamarbejdet, da de øvrige klubber ikke ønskede at fortsætte med ham. 

 Desværre viste samarbejdet med Leonardo sig ikke at kunne fortsætte grundet uenighed 

omkring fremtidig satsning og heri primært økonomi. 

 Vi klarede os flot igennem sæsonen på trænersiden med hjælp fra Anders og Joakim, 

suppleret af Paolo. 

 Leonardos afgang betød også, at et par nye bestyrelsesmedlemmer valgte at stoppe, da 

deres tilknytning med klubben udelukkende hang sammen med Leonardo. 

Tilbagegang i medlemstallet  

 Vi mistede desværre 40 medlemmer ift. 2013 sæsonen hvilket for første gang bringer 

klubbens medlemstal under 300. 

 En stor del af denne tilbagegang skal findes i manglende fokus på eksisterende medlemmer 

og rekruttering samt den uro i bestyrelsen, der fulgte med Leonardos afgang. Det er de ting 

som den nye bestyrelse vil fokusere på i 2014. 

Sociale arrangementer 

 Som et led i den øgede fokus på eksisterende medlemmer genopfandt bestyrelsen den 

tidligere så populære onsdagsturnering. Og med success. Alle onsdage med Slagter Kyes 

Onsdagsturnering bragte liv tilbage til klubben, med fyldte tennisbaner og en masse social og 

hyggelig samvær. 

 Der er ingen tvivl om at der skal lignende tiltag til i 2015 

Status på hold 

 Vi har ikke mange hold i tennisklubben. Vi forsøgte os med et nyt seniorhold uden success. 

Til gengæld gik det rigtig godt for det rene kvindehold der blev oprettet. 

 På juniorsiden samarbejdede vi med Øresund Tennis, hvor de juniorer der havde lyst til at 

dyrke konkurrencetennis deltog 

 Kommentar/ spørgsmål fra salen: 

o Der er idag 2 motionisthold, der begge er overbooket. Samtidig er der flere der har 

ytret ønske om at spille på hold. Da vi ikke kan smide nogen af holdet for at gøre 

plads til de nye, bør der oprettes nye hold. De eksisterende holdkaptajner bidrager 

gerne til at starte nye hold. 

 Svar fra Bestyrelsen 



o I sidste nyhedsbrev blev der lagt op til, at folk kunne melde sig hvis de var 

interesseret i at spille hold. Kun 1 person meldte positivt tilbage. Det blev dog 

besluttet, at der oprettes et ekstra hold, og at vi så håber på, at det bliver fyldt op 

 Halprojekt 

 Der var rejsegilde den 4. december, og indtil videre ser hallen ud til at blive klar til tiden. Det 

betyder, at alle medlemmer vil kunne spille indendørs fra oktober 2015. 

 Der arbejdes fortsat på hvordan samarbejdet med Øresund Tennis omkring hallen skal  

skrues sammen og under hvilke betingelser man kan bestille og købe banetid. Her vender 

bestyrelsen tilbage, når der er nyt omkring dette 

 Der arbejdes også på en fælles åbningsfest 

 Indlæg vedr. hallen fra Helena: 

o Fredensborg er den kommune med flest tennisspillere pr. indbyggere. Derfor er det 

så dejligt at vi endelig får den hal vi fortjener. 

o Der planlægges en reception den 4. oktober i forbindelse med den officielle åbning af 

hallen. 

o Underlaget bliver det samme som det der er i Helsingør 

o Hallen har massere af plads til opvarmning, og bliver udstyret med trådløst netværk 

og elektronisk adgang 

o Fra sommer / tidlig sommer vil man kunne booke haltider til vintersæsonen 

o Bookingsystemet bliver det samme som nu 

o Eneste ubekendte er, om hallen vil blive brugt udelukkende til tennis. Potentielt kan 

der rulles et gulvtæppe ud så der kan afvikles håndbold, men det bliver i et minimalt 

omfang, da prisen pr. udrulning ligger på 40-50.000 kr. Derudover vil harpiks 

ødelægge tennisunderlaget hvis der skulle komme noget på tennisunderlaget. 

 Frivillig hjælpere 

 Først og fremmest en stor tak til Finn og Lis for deres indsats gennem mange år i bestyrelsen. 

Der blev klappet fra salen. 

 Også en stor tak til alle de frivillige hjælpere der bidrog til klubbens arbejde i 2014. 

Bestyrelsen kan ikke klare alle opgaver alene og den frivillige hjælp er derfor essentiel for 

klubbens overlevelse. 

Budget 2014 

 Klubben havde regnet med et 0-resultat men klubben kom desværre ud med et mindre 

underskud. Dette skyldes primært: 

o Nedgang i antallet af medlemmer – helt nøjagtig forlod 43 medlemmer klubben 

hvilket samlet betød et underskud på 32.000 i manglende kontingentbetaling 

o Vi kom ikke med i Marathondøgnet, hvorfor der ikke kom indtægter 

o Manglende indtægter fra camps, da disse ikke blev afholdt 

o Højere transport og kontor omkostninger (grundet Leonardo) 

o Ingen sponsorindtægter 

o Der blev tilgengæld sparet penge på materiel og bold samt mødeudgifter 



o Egen kapitalen ligger nu på 176.000, men det skal bemærkes at den er faldet med 

300.000 over de seneste 7 år 

 Kommentarer fra salen til budget 2014 

o Bestyrelsen har gjort et fantastisk stykke arbejde med at begrænse underskuddet 

trods svære betingelser. Nu skal der bare ses fremad 

o Kommentar fra 3 i salen: Regnskabet skal periodiseres for at give et mere retvisende 

billede af økonomien, især når der fra efteråret kommer en hal. 

o Svar fra Flemming: Det er meget svært. 

 Regnskabet blev godkendt uden indvindinger 

Budgetforslag 2015 til godkendelse 

 Der lægges op til et regnskab der vil resultere i et overskud på 1000 kr. 

 Der er i regnskabet set bort fra hallen, da indtægter ifm denne er meget usikre. Hallen kan 

stadig nå at blive forsinket, så der ikke kommer indtægter overhovedet fra hallen. 

o Kommentar fra salen: Hvis hallen bliver klar, skal vi alle bare være klar over, at 

regnskabet vil se helt anderledes ud end det vi godkender nu. 

 Der er lagt op til besparelser på halinspektør og bogholder – der spares 30.000 kr på disse 2 

punkter. 

 Der skiftes også ud i telepakken for at spare penge 

 Kontorudgifter vil også holdes nede (nu da Leoanrdo er væk) 

 Indtægter fra seniorer vil være lidt lavere i år, da klubben planlægger at komme med et 

introduktionstilbud for at trække nye medlemmer til 

 Det samme gælder juniorer, hvor klubben satser stort i år. 

 Der kommer heldigvis mere i aktivitetstilbud, da successen fra 2013 kommer til udbetaling i 

år. 

 I forbindelse med en aggresiv hvervekampagne sættes 15.000 til side til dette formål. 

 Derudover skal klubben i forbindelse med halprojektet projektere med en udgift på 83.000 

kr. Pengene går til inventar til hallen. Dette beløb er ikke umiddelbart en del af budgettet, 

men skal ses som en potentiel investeringsudgift klubben er forpligtet til at afholde. 

o Spørgsmål fra salen: Er de 83.000 kr. blevet hensat? 

o Svar fra Flemming: Der er hensat 50.000 kr. 

o  Kommentar fra salen: klubbens samlede udgift til hallen på maksimalt 250.000 kr 

(hvoraf der potentielt kun mangler at blive betalt 83.000) er vildt billigt for en hal – 

det bør alle være meget glade for) 

 Budget vedtaget – en undlod at stemme 

Kassereren valgte at trække sig med øjeblikkelig virkning 

 Flemming valgte til stor overraskelse for generalforsamlingen og ikke mindst den resterende 

del af bestyrelsen at trække sig. 

 Grunden til dette lå i utilfredshed med samarbejdet i bestyrelsen og Flemming valgte at 

fremføre en række eksempler 

 Den eksisterende bestyrelse var ikke enig i Flemmings fremstilling, men valgte ikke at 

kommentere yderligere for at komme videre. 



Præsentation NKT500 

 Den fungerende formand kunne for generalforsamlingen fremlægge et nyt strategioplæg for 

klubben. 

 Målet med NKT500 er at arbejde mod at nå 500 medlemmer i 2020. 

 Vejen går via en mere målrettet rekrutteringsindsats og et større fokus på eksisterende 

medlemmer, så medlemsflugten kan stoppes 

 Vedr. rekruttering indgår vi på juniorfronten et samarbejde med DGI omkring et 

skoleprojekt, hvor vi inviterer små 500 elever fra 1.-3. klasse til at prøve kræfter med 

tennissporten. Derudover modtager alle børn et specielt introduktionstilbud. 

o Spørgsmål til Per Frost: Vi håber på at kommunen vil yde støtte til dette initiativ 

o Svar fra Per Frost: Nikkede anerkendende. 

 Vedr. rekruttering af seniorer vil der ligeledes blive lavet et attraktivt introduktionstilbud og 

bestyrelsen vil bl.a. via nogle events ved Føtex gøre opmærksom på klubben. 

 For de eksisterende medlemmer vil der blivet et øget fokus på at arrangere arrangementer, 

der sakl gøre set sjovt og hyggeligt at være medlem af klubben, for at undgå medlemsflugt – 

primært fra de nye medlemmer, der kommer ind. 

 Bestyrelsen fremlagde også et oplæg til en ændring i bestyrelsens opbygning. Dette 

medførte ret naturligt en vis forvirring og der blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen ifølge 

vedtægterne skulle konstitueres på en bestem måde. 

 Der blev generalt fra generalforsamlingen bakket op om de nye initiativer og NKT500, som 

der blev givet tilladelse til at arbejde videre med. En ændring i bestyrelsesstrukturen vil dog 

kræve en vedtægtsændring. 

Valg af Formand 

 Kandidater: Frank Rutell 

 Enstemmigt valgt 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Kandidater: Eva Landmark, Helena Lytton. Lars Bentsen 

 Alle enstemmig valgt 

 Helena  har nogle dage efter mødet  ombestemt sig og trukket sig fra bestyrelsen 

Valg af Suppleanter 

 Kandidater: Thomas Skovengaard, Anne Marie Dalsager 

 Begge enstemmigt valgt 

Valg af Revisorer og Revisorsuppleant 

 Genvalgt til alle parter. 

Referent  

Thomas Hartman 

Kokkedal 18. marts 2015 


